Provincie West-Vlaanderen
Arrondissement Veurne
Gemeente Alveringem

BEKENDMAKING VAN EEN
EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG
EN OPENBAAR ONDERZOEK
Gegevens over de bevoegde overheid :

Deputatie

Gegevens over de aanvrager / exploitant :
Voornaam en achternaam

Senesael, Stefan-SECOVA

Straat en nummer

Kerselaarstraat 3

Postnummer en gemeentebestuur

8691 Leisele

Gegevens over de inrichting :
Adres waarop de exploitatie plaatsvindt of plaats zal vinden
Straat en nummer

Kerselaarstraat 3

Postnummer en gemeente

8691 Leisele

Kadastrale gegevens :
afd 5 sectie B nr. 218A, B, nr. 219C, E, F, nr. 220D, E, nr. 223K, N, P, nr. 224H, F, G en K
Soort inrichting :
Omschrijving in het algemeen (hoofdactiviteiten) : verder exploiteren en veranderen van een varkenshouderij
Toepasselijke indelingsrubrieken van de Vlaremindelingslijst voor deze aanvraag :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6.4.1° - 6.4.1: opslag van 1.000 liter olie
6.5.2° - 6.5.2: twee brandstofverdeelslangen
9.4.1.c)2° - 9.4.1.c.2: varkenshouderij met 2491 varkens
12.2.1° - 12.2.1: transformator 160 kVA
15.1.1° - 15.1.1: stallen van 10 voertuigen en/of aanhangwagens
16.3.1.1° - 16.3.1.1: gebruik van twee compressoren (totaal 7,5 kW)
17.1.2.2.1° - 17.1.2.2.1: opslag van 1.000 liter propaangas
17.3.2.1.1.1°b) - 17.3.2.1.1.1.b: opslag van 20.000 liter mazout
17.3.2.2.1°b) - 17.3.2.2.1.b: opslag van 99 kg propionzuur
17.3.4.1°b) - 17.3.4.1.b: opslag van 99 kg propionzuur en 220 kg waterstofperoxideoplossing
17.3.6.1°b) - 17.3.6.1.b: opslag van 220 kg waterstofperoxideoplossing
17.4. - 17.4: opslag van 400 kg/liter gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen
28.1.f)1° - 28.1.f.1: opslag van 26 ton kunstmest
28.2.c)2° - 28.2.c.2: opslag van 5.295 m³ dierlijke mest
31.1.1°b) - 31.1.1.b: noodstroomgroep met een vermogen van 80 kW
53.8.2° - 53.8.2: winning van maximaal 6.532 grondwater per jaar

Een niet technische samenvatting is te vinden als bijlage bij de aanvraag.
Klasse: 1

Dit is een rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 3 blz. Verifieer de geldigheid ervan met code 6770-3647-4281-7336 op www.verifieer.be.

Voorwerp van de aanvraag :
verder exploiteren en veranderen van een varkenshouderij

Meer gegevens met betrekking tot de procedure en de inspraakmogelijkheden :
De procedure is gestart op 1 februari 2017.
Meer informatie over deze aanvraag kan verkregen worden bij de dienst grondgebiedszaken, SintRijkersstraat 19, 8690 Alveringem, tel: 058/28.88.81, E-mail: grondgebiedszaken@alveringem.be.
De vergunningsaanvraag met bijlage ligt van 22 februari 2017 tot en met 23 maart 2017 ter inzage van het
publiek bij de dienst grondgebiedszaken. Dit onverminderd de regelgeving over de openbaarheid van het
bestuur.
Gedurende die periode kunnen bezwaren en opmerkingen aan het college van burgemeester en schepenen
schriftelijk worden gericht, of mondeling worden meegedeeld aan de burgemeester of aan een door hem
aangewezen ambtenaar.
Alveringem, 15 februari 2017
Gemeentesecretaris
Wouter Accou

Burgemeester
Gerard Liefooghe
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Handtekening(en)
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